Begroting VRBZO 2020 in beeld
Totale begroting VRBZO:
Ondersteuning

GGD voor
ambulancezorg

€24,7 mln
32%

miljoen

Brandweerzorg

51%

€9,8 mln
13%

Zorg

€ 77,1

Incidentbestrijding

€39,2 mln
Risicobeheersing

4%

Veiligheid €3,3 mln

Waar komt het geld vandaan?
VRBZO krijgt haar inkomsten hoofdzakelijk van gemeenten. De
bijdrage die we van zorgverzekeraars ontvangen gaat naar de GGD
voor de ambulancezorg.

3% Overig €2,0 mln

1% uit reserve €0,6 mln
Rijk €7,1 mln

Gemeenten

55%

9%
€24,8 mln
32%

€42,6 mln

Zorgverzekeraar

Van het Rijk ontvangen we een bijdrage die vrij te besteden is. De
overige inkomsten komen vooral uit dienstverleningen voor
gemeenten, subsidies en detacheringen. Een klein deel halen we
uit de reserve voor de kosten van arbeidshygiëne.

Waar geven we het aan uit?
De bijdrage aan de GGD buiten beschouwing latend besteden we
een groot deel van het budget aan loonkosten en inhuur.

€5,4 mln Kapitaalslasten

onder meer:
C2000 communicatieapparatuur
tankautospuiten
bluskleding

11%

Exploitatie

25%
€13,4 mln

65% €35,4 mln

Loon en inhuur

zoals:
Huur en gebruikskosten
van kazernes
Kosten voor onderhoud
en keuring van
voertuigen

Brandweerzorg

Risicobeheersing
€5,8 mln

Incidentbestrijding

€33,5 mln

Met incidentbestrijding bedoelen we de daadwerkelijke
uitvoering van de brandweerzorg. Op jaarbasis heeft incidentbestrijding ongeveer 4.900 inzetten.
Aantallen gebaseerd op
de prognose voor 2019
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Overig
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Brand
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Ongeval

390

Automatische alarmen

Bij risicobeheersing horen activiteiten rondom vergunningverlening voor de ruimtelijke omgeving, bouwwerken en
evenementen. We geven adviezen, voeren controles uit en starten
handhavingsprocedures op.
Handhaving brandveiligheid
50 procedures

1875
controles

Controles brandveiligheid

1530 adviezen
Advisering brandveiligheid
1530
adviezen

1875 controles

375
Advisering bij evenementen

Aantallen gebaseerd op de prognose voor 2019

Veiligheid
GMK (exc.MKA)

GHOR

€1,0 mln €1,0 mln

Bevolkingszorg

€0,4
mln €0,9 mln

Crisisbeheersing

Onder het programma Veiligheid vallen activiteiten op het
gebied van GHOR, crisisbeheersing, bevolkingszorg en de
gemeenschappelijke meldkamer. De inhoud van deze onderdelen
is divers, maar opschaling is het gemeenschappelijk thema.

Zorg voor veiligheid

